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1. Estruturais

- são mudanças que afetam a morfologia dos cromossomos 

- 1.1 = Deleção 

- alteração cromossômica em que há perda do material 
genético





- 1.2 = Duplicação

- alteração cromossômica em que há uma repetição do 
material genético 





- 1.3 = Inversão

- alteração cromossômica em que há separação de
uma parte do cromossomo e a posterior união dessa
porção, mas de forma invertida. Nesse caso, nada se
perde, porem, a ordem dos genes é alterada.





- 1.4 = Translocação

- alteração cromossômica em que ocorre a 
incorporação de uma porção cromossômica a um 
cromossomo não homólogo.





2. Numéricas

- 2.1 = Euploidias

- altera completamente os conjuntos cromossômicos 

- o número de genomas é alterado

- um conjunto diploide (2n) pode originar um 
organismo haploide (n) ou poliploide (3n, 4n, ...)

- para a espécie humana não é compatível com a vida



- 2.2 = Aneuploidias

- ocorre o aumento ou a diminuição de um ou mais
cromossomos

- Monossomia (2n – 1) = possui um cromossomo a
menos

- Trissomia (2n + 1) = possui um cromossomo a mais

- Nulissomia (2n – 2) = possui dois cromossomos a
menos

- Tetrassomia (2n + 2) = possui dois cromossomos a
mais



→ Exemplos de Aneuploidias:

- Síndrome de Down (47 XX ou 47 XY + 21)

- essa aneuploidia é autossômica,

- ocorrendo o aumento de um cromossomo 21.

- Por essa razão, também é chamada de trissomia
do 21.

- Entre as características que uma pessoa com
síndrome de Down pode apresentar, podemos
citar baixa estatura, prega palpebral, língua
fissurada, boca entreaberta, prega transversal
contínua na palma da mão, mão curta e larga e
alterações na impressão digital





- Síndrome de Klinefelter (47, XXY)

- o indivíduo é do sexo masculino, 

- mas apresenta órgãos sexuais pouco desenvolvidos, 

- ausência de espermatozoides, 

- mama desenvolvida e corpo parecido com o feminino



- Síndrome de Turner (45, X0)

- Indivíduos possuem apenas um cromossomo X 
(monossomia) e características femininas. 

- São mulheres geralmente estéreis, baixas, com 
mamas pouco desenvolvidas, ovários atrofiados e 
pescoço alargado na base (pescoço alado).





- Síndrome de Edwards (47 XX ou 47 XY + 18) 

- essa síndrome é autossômica 

- e atinge o cromossomo 18

- sendo chamada de trissomia do 18

- Normalmente, as crianças afetadas morrem em 
alguns meses e apresentam defeitos cardíacos, renais 
e oculares, além de problemas na flexão dos dedos.





- Síndrome de Patau (47 XX ou XY + 13)

- A maior parte dos portadores é do sexo feminino.

- Apenas 2,5% dos fetos com essa trissomia nascem vivos,
sendo uma das principais causas de aborto espontâneo no
primeiro trimestre de gravidez.

- Malformações graves do sistema nervoso central, como
arrinencefalia (malformação do cérebro); Baixo peso ao
nascimento; Defeitos na formação dos olhos ou ausência
dos mesmos; Problemas auditivos; Anormalidades no
controle da respiração; Fenda palatina e/ou lábio leporino;

Rins policísticos; Malformação das mãos; Defeitos cardíacos
congênitos; Defeitos urogenitais; Polidactilia.





• Muito Obrigadooooooooooooooooo...

• Cuidem-seeeeeeeeeeeeeeeeeeee...

• Bjsssssssssssssssss...


